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1. Schets van de regio  
  
De arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe bestaat uit twee subregio’s met 
een eigen dynamiek. Waar het in de stedendriehoek om grotere aantallen en processen 
gaat, kent Noord-Veluwe met name een lokale oriëntatie.   
De arbeidsmarktregio heeft vijf sw-bedrijven en nog meer uitvoeringsorganisaties. Binnen 
de subregio’s zijn ook weer gemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
  
Wat opvalt is dat de samenwerking in de subregio’s makkelijker tot stand komt dan binnen 
de gehele arbeidsmarktregio. Dit heeft met name te maken met de twee roc’s in de sub-
regio’s, maar ook met de verschillende bestuurlijke dynamieken die vragen om lokale 
afstemming en samenwerking.   
   
 
2. Kansrijke koppeling  
 
Het gesprek over kansrijk koppelen is het afgelopen jaar tussen de gemeenten en het COA 
veelvuldig gevoerd. Het effect hiervan is echter nog te weinig zichtbaar. De afgelopen 
periode was slechts een beperkt aantal koppelingen mogelijk; er waren geen kandidaten 
om gekoppeld te worden, terwijl de azc’s wel bomvol blijven zitten.  
 
Opvallend in het hele proces is dat de azc-locaties zich met name in het midden en oosten 
van het land concentreren, terwijl de meeste koppelingen in het westen van het land 
gerealiseerd moeten worden. Het gros van de vergunninghouders in de arbeidsmarktregio 
Stedendriehoek wordt dan ook in andere delen van het land gehuisvest. Dit zorgt voor een 
disbalans en voor bestuurlijke hobbels, omdat gemeenten niet willen investeren in mensen 
die zich straks in een andere plaats vestigen.  
 
Noord-Veluwe heeft het afgelopen half jaar afspraken gemaakt om samen met de lokale 
azc-vestiging in Harderwijk op te trekken in de voorinburgering. Om dit te kunnen doen is 
lokale koppeling een voorwaarde, omdat op die manier een doorlopende leerlijn met de 
taalschool en met de begeleiding vanuit de Participatiewet kan worden geborgd.  
 
Aandachtspunten 
 

• Er waren de afgelopen periode nauwelijks kansrijke koppelingen mogelijk, terwijl 
de asielzoekerscentra vol bleven. Voor een kansrijke koppeling moet de asielketen 
beter gestroomlijnd functioneren. 

• Het COA moet gemeenten eenduidige informatie geven over de koppeling.  
 

 
3. Integratie en participatie vanaf dag 1  
 
Gemeenten in de arbeidsmarktregio laten grote verschillen zien in het starten vanaf dag 1. 
Nog steeds is het grootste deel van de gemeenten van mening dat starten pas loont als de 
persoon in de gemeente gehuisvest is en er een start is gemaakt met het 
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participatietraject na de uitkeringsverstrekking. Het beperkte contact met het COA en de 
beperkte informatie die het COA verstrekt, spelen een rol, net als de omvang van de 
financiële investering die nog niet voldoende (maatschappelijke) winst op lijkt te leveren.  
 
Het afgelopen jaar zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van het COA en 
de klantmanagers en participatiecoaches van de gemeenten in de hele arbeidsmarktregio. 
Doel was om inzicht te krijgen in elkaars werkzaamheden. Van beide kanten hebben zij 
kennis gemaakt met de inhoud van het werk en de voorinburgering. In de gemeenten met 
een azc (Zutphen, Lochem, Deventer en Harderwijk) wordt nu makkelijker onderling 
contact gezocht.  
 
In Noord-Veluwe is een verschuiving zichtbaar van verantwoordelijkheid vanaf 
huisvestiging naar verantwoordelijkheid vanaf het moment van koppeling. Het accent ligt 
op het samen optrekken in de voorinburgering, zodat de gemeente vroegtijdig kan 
doorverwijzen naar het juiste inburgeringstraject.  
 
In het azc Harderwijk is een pilot opgezet ter bevordering van de samenwerking tussen de 
gemeente en het COA op het gebied van voorinburgering. Komend voorjaar wordt er een 
convenant ondertekend om deze samenwerking te borgen.  
    
 
4. Warme overdracht en doorlopende lijn  
 
De projectleiders in de arbeidsmarktregio hebben in het najaar van 2018 een steekproef 
gedaan van de TVS-formulieren die het COA verstrekt. Het gros van de formulieren bleek 
niet of slechts beperkt ingevuld. Deze gebrekkige informatie-uitwisseling demotiveert 
gemeenten om te investeren in samenwerking met het COA vóórdat een vergunninghouder 
in de gemeente woont.  
 
Voor een warme overdracht is het belangrijk dat de medewerkers van het azc en de 
gemeenten elkaar kennen. In Deventer, Zutphen en Harderwijk zijn hiervan de eerste 
tekenen zichtbaar. De regiocoördinator heeft bijeenkomsten georganiseerd om 
werkzaamheden af te stemmen.  
   
 
5. Integrale trajecten  
 
In de regio lopen verschillende integrale trajecten op het gebied van werk en scholing.  
Hierna volgt per gemeente een beschrijving van de trajecten op het gebied van werk. 
 
Werk 
 
 Apeldoorn 

In Apeldoorn zijn er op het gebied van toeleiding naar werk vier leerroutes 
vastgesteld:  
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• Directe arbeidsbemiddeling. Zo snel mogelijk naar betaald werk onder leiding van 
een werkmatcher, geschikt voor de kansrijke vergunninghouders (individueel) en 
voor de vergunninghouder die niet leerbaar blijkt (in een groep). 

• Taal & Werk. Combinatie van taalonderwijs, taalstages en het 
voorschakelprogramma om vergunninghouders zo snel mogelijk de taal te laten 
leren, naast de dagdelen inburgeringsonderwijs. Er zijn taalstages gelopen bij de 
gemeente zelf, bij werkbedrijf Lucrato en Stimenz.  

• Arbeidsactivering. Gericht op vergunninghouders die nog niet in staat zijn de stap 
naar betaald werk te zetten. Aan de hand van een breder activeringsprogramma 
met aandacht voor onder meer (vak)taal, maatschappelijke onderwerpen en 
werknemersvaardigheden wordt het perspectief op een baan vergroot. 

• Maatschappelijke participatie. Vergunninghouders van wie al duidelijk is dat zij 
niet in aanmerking komen voor een betaalde vorm van arbeid, worden zo snel 
mogelijk begeleid naar een alternatief, zoals arbeidsmatige dagbesteding of 
vrijwilligerswerk. 

  
Verder worden er in Apeldoorn de volgende activiteiten ontplooid: 
 

• Project vergunninghouders uit Eritrea. Een project gericht op de instroom naar 
werk voor vergunninghouders afkomstig uit Eritrea. 

• Werk en begeleiding. Een pilot van Werkbedrijf Lucrato en VluchtelingenWerk 
voor persoonlijke ondersteuning op de werkvloer door een coach van 
VluchtelingenWerk met aandacht voor de inrichting van het nieuwe werkzame 
leven en het bespreken van persoonlijke kwesties.  

• Pilot OZO. OZO Verbindzorg is een digitaal communicatiesysteem dat een medisch 
en sociaal netwerk vormt rondom een kwetsbare burger om - met toestemming van 
de cliënt - informatie tussen professionals te kunnen delen (volledig AVG-proof).   

• Realisatie tolkentraject. In het najaar van 2018 is een pilot gestart waarbij de 
Kap, Humanitas, Activering & Inkomen en Werkbedrijf Lucrato een tolk kunnen 
inzetten als dit ten goede komt aan het traject naar werk/onderwijs.  

  
 Deventer 

Trajecten, activiteiten en doelstellingen in de gemeente Deventer:   
 

• Monitoring. De trajecten van vergunninghouders worden cijfermatig gemonitord.  
• Participatie en inburgering. Twee derde van alle inburgeraars participeert (met 

maatschappelijke activiteiten of vrijwilligerswerk) tijdens de inburgering. 
• Werkervaringsplekken. Het bedrijfsleven biedt laagdrempelige 

werkervaringsplekken. Doel is om minimaal de helft van alle plekken met uitzicht 
op betaald werk te realiseren.   

• Taal en werk. Doel is om veertig laagdrempelige taal/werkplekken bij te realiseren 
maatschappelijke organisaties (zoals Vrijwilligers Centrale Deventer, Raster, 
Rechtop en non-profit organisaties). 

• De Groene inburgering. Landschap Overijssel heeft een subsidie ontvangen voor de 
Groene inburgering. In dit project krijgen vergunninghouders tien weken les over de 
natuur, het landschap en het onderhoud ervan en gaan ze aan de slag in de tuinen 
van Deventer.  
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 Zuthpen en Lochem  

Trajecten, activiteiten en doelstellingen in Zutphen en Lochem:  
 

• VCA in het Arabisch. De cursus VCA wordt gegeven in het Arabisch, wat de kans op 
het behalen van dit diploma voor Arabisch sprekende vergunninghouders vergroot.  

• Spreektaal op de werkvloer bij werkprojecten. Een taaldocent geeft bij vier 
werkprojecten voorlichting over de taal op de werkvloer.   

• Groepstraining arbeidsparticipatie Workfast. In vier sessies is informatie gegeven 
over werk en studie in Nederland, de Nederlandse werkcultuur, het vinden van 
werk, het onderwijssysteem en het presenteren van jezelf. Tijdens de 
bijeenkomsten was er ruimte voor het delen van ervaringen en knelpunten en is 
geoefend met het maken van een elevator pitch die werd gepresenteerd aan 
medewerkers van het Werkgeverservicepunt.  

• Werkgeversbenadering. De accountmanagers van het werkgeversservicepunt 
bespreken tijdens elk werkbezoek aan werkgevers de doelgroep vergunninghouders 
met hen.   

• Bedrijfsbezoek Matz Carwash en Mc Donalds. Bedrijfsbezoeken om 
vergunninghouders een realiteitsgetrouw beeld te geven van een bepaald beroep. 

• Groentour. Samen met het werkgeversservicepunt en de gemeente Zutphen is een 
tour langs groenbedrijven georganiseerd om vergunninghouders hiermee kennis te 
laten maken.  

• Beursvloer The Challenge. Een netwerk van bedrijven, organisaties en inwoners 
van Zutphen die sociale initiatieven in Zutphen op vrijwillige basis een stap verder 
willen helpen.    

• Pilot cursus leren fietsen. Initiatief om vergunninghouders mobieler te maken en 
zo de mogelijkheden om op een werkplek te komen te vergroten. Ook FC Zutphen, 
dat zich met het project buurtsportcoaches inzet om gezondheid en bewegen bij 
klanten te stimuleren, is betrokken. 

• Informatiebijeenkomsten Participatiewet Het Plein. Eens per twee weken worden 
er informatiebijeenkomsten georganiseerd over de Participatiewet, met een focus 
op de inlichtingenplicht, de arbeidsplicht en de scholingsplicht. Doel is 
vergunninghouders beter op de hoogte te brengen van hun verplichtingen én te 
stimuleren om zelfstandig op zoek te gaan naar werk of dagbesteding.  

• NOA-assessment. Bij aanvang van een re-integratietraject stelt de werkcoach 
samen met de vergunninghouder een plan van aanpak op met doelen en 
bijbehorende activiteiten. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het NOA-
assessment, speciaal ontwikkeld voor vergunninghouders.  

• Vrouwengroep Eritrese vrouwen.  
 
 Noord-Veluwe  

Trajecten, activiteiten en doelstellingen in de subregio Noord-Veluwe:  
 

• Activeringstraject sport en bewegen Ga onderweg! In samenwerking met het 
sportpark in Harderwijk en een landelijke taalaanbieder is een traject  ontwikkeld 
voor (met name vrouwelijke) vergunninghouders die met een combinatie van 
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bewegen en taalverweving naar een volgende stap op de participatieladder worden 
begeleid.  

• Pilot nieuwe werkwijze vergunninghouders. In de pilot staat de hoge caseload bij 
de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht Sociaal centraal. Afgesproken is om in de drie 
gemeenten met de grootste taakstelling (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) 
centraal de caseload vergunninghouders terug te brengen naar 75 per 
klantmanager.   

• Beleidsinterventie. Omdat vorig jaar is geconstateerd dat niet alle 
vergunninghouders in beeld zijn geweest, zijn de gemeenten in de subregio Noord-
Veluwe gestart alle vergunninghouders in beeld te brengen en voor elke 
vergunninghouder een maatwerkplan te maken met een participatie-, integratie- 
en taalelement. Extra aandacht gaat uit naar de toeleiding naar voltijd 
inburgeringstrajecten om zo de participatie te versnellen en vergroten.   

• Sleutelfiguren. Bij de beleidsinterventie (zie hierboven) worden sleutelfiguren 
ingezet die als vertaler en verbinder fungeren. Plan is om deze rol ook te borgen in 
de dagelijkse werkwijze en begeleiding naar participatie in onze samenleving. De 
eerste stappen hiertoe zijn gezet.  

• Maatschappelijke begeleiding. Op 1 juli 2018 is de pilot maatschappelijke 
begeleiding van start gegaan in samenwerking met VluchtelingenWerk Oost 
Nederland. Na vier maanden maatschappelijke begeleiding wordt gerichte 
begeleiding op basis van maatwerk vormgegeven.  

• Zorg en Inburgering. Samen met de zorgorganisaties in de regio is het gesprek 
gevoerd om via een duale inburgering/werkconstructie met name vrouwen in te 
laten stromen in de zorg. In 2019 krijgt dit verder vorm. 

 
 Stedendriehoek 

Activiteiten in de gehele arbeidsregio Stedendriehoek: 
   

• Voorlichting en begeleiding werkgevers. Werkgevers hebben nog te vaak te 
weinig kennis over culturele sensitiviteit en wat het betekent om een 
vergunninghouder in dienst te nemen. De juiste voorlichting en begeleiding tijdens 
de werkplekervaring zijn belangrijk voor het realiseren van een duurzame 
plaatsing. Voor de begeleiding is de gemeente samen met bijvoorbeeld consulenten 
en accountmanagers aan zet. In de regio worden passende aanpakken ontwikkeld.   

• Werkgeversdienstverlening bij vergunninghouders. Een digitaal instrument 
waarin de vergunninghouder, werkgever, jobcoach en klantmanager samen kunnen 
werken en waarmee de loopbaanontwikkeling richting werk wordt gestimuleerd.  
 

Scholing 
Ook op het gebied van scholing worden diverse trajecten, projecten en activiteiten 
ontwikkeld en uitgevoerd. 
 
 Stedendriehoek 

 
• Pilot Duurzaam Inburgeren Aventus. 
• VIP-project VluchtelingenWerk. Het project VIP (Vluchtelingen Investeren in 

Participeren) is een groepsprogramma waarbij vluchtelingen samen met 
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participatiecoaches van VluchtelingenWerk gericht toewerken naar actieve 
deelname op de Nederlandse arbeidsmarkt.   

• (Voorbereiding op) hoger onderwijs met behoud van uitkering. 
Vergunninghouders met een uitkering mogen met behoud van uitkering een 
schakeljaar volgen als voorbereiding op een hbo-opleiding. Er is een goede 
samenwerking met het UAF dat advies geeft en maatwerk biedt voor opleidingen in 
deze schakelfase. Het UAF begeleidt de deelnemers in het schakeljaar, zoals 
afgesproken in het convenant uit 2017 tussen UAF en de regiogemeenten. Deze 
begeleiding is echter niet altijd te realiseren. Het UAF heeft onvoldoende 
begeleidingscapaciteit door een onverwacht grote toestroom van aanmeldingen.   

 
 Apeldoorn 

 
• Kansrijke beroepen en ROC Aventus. Kansrijke beroepen bepalen met de 

ervaringen die zijn opgedaan met de duale trajecten. 
• BBL-traject jonge vergunninghouders. Samen met Werkbedrijf Lucrato, ROC 

Aventus en Inburgering Apeldoorn is de gemeente Apeldoorn in gesprek over de 
mogelijkheid om in 2019 van start te gaan met een BBL-traject voor jonge 
vergunninghouders.    

• Taal op de werkvloer. In samenwerking met ROC Aventus werkt de gemeente aan 
een programma Taal op de Werkvloer, om vergunninghouders gericht aanvullend 
vaktaalonderwijs te bieden wanneer ze bij een werkgever aan de slag gaan.   

  
 Deventer 

 
• Jongerennet en 1000-kansenplan. Als gevolg van een combinatie van schulden en 

een verminderde motivatie om in te burgeren en naar school te gaan, dreigen veel 
Eritrese jongeren hun inburgering niet in drie jaar te halen. Om dit te voorkomen 
zijn er twee werkgroepen opgericht: de werkgroep werk/school en de werkgroep 
vrijetijdsbesteding/leerwerktrajecten, waarin een plan van aanpak wordt 
ontwikkeld dat in 2019 wordt uitgevoerd.  

   
 Noord-Veluwe   

 
• Pilot Voltijdroute. In de pilot Voltijdroute van Factorwerk Noord-Veluwe en 

Startcollege/ROC Landstede hebben acht vergunninghouders twintig weken voltijd 
taalonderwijs doorlopen en aansluitend twintig weken leren en werken 
gecombineerd bij werkbedrijf Inclusief Groep. Vanwege het succes (alle acht 
deelnemers doorliepen het traject met goed gevolg) en de positieve reacties van 
alle betrokken zetten gemeenten in op voltijdroutes voor zoveel mogelijk 
vergunninghouders en zijn voltijdtrajecten ontwikkeld op diverse taalniveaus in 
samenwerking met de lokale betrokken taalaanbieders.  

• Voltijd route Analfabeten. Een grote groep vergunninghouders is analfabeet. Om 
hen te laten instromen in een regulier voltijdstraject is een voortraject 
noodzakelijk.   
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• Voltijd route B1/hoogopgeleiden. Vooruitlopend op de Wet inburgering en ter 
versnelling van de participatie van hoogopgeleiden is er een route B1 ontwikkeld 
die begin 2019 start.  

• Plus taalverwerving. Vergunninghouders die al enige tijd bezig zijn met hun 
inburgering krijgen de mogelijkheid om meer dagdelen taalwerving naast de 
inburgering te volgen, zodat ze hun inburgering kunnen versnellen.  

• Schakeljaar ISK/mbo. Er wordt gewerkt aan een schakeljaar voor jonge 
vergunninghouders waarin zij vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn om 
het mbo succesvol te doorlopen.  
 
 

 6. Overige  
  
Gezondheid  
In de arbeidsmarkregio wordt gewerkt met zogeheten ‘sleutelfiguren gezondheid’. De 
ervaringen zijn positief. De begeleiding van VluchtelingenWerk zoekt een huisarts en 
tandarts in de gemeente waar de vergunninghouder zich heeft gevestigd. Verdere 
begeleiding is op basis van signalering. In onder andere Deventer kan een 
vergunninghouder zich verzekeren via de gemeentepolis van de gemeente.  
 
Nareizigers  
De gemeenten bieden de nareizigers in de basis dezelfde begeleiding als de nieuwkomer.  
Het blijkt echter lastiger om deze groep vergunninghouders net zo goed in beeld te krijgen 
als de eerste nieuwkomer. Het blijft een aandachtspunt om vanaf binnenkomst een 
maatwerkbegeleiding te realiseren.   

  
Ontzorgen  
Deventer wil ervoor zorgen dat vergunninghouders hun financiële zaken efficiënt kunnen 
regelen. Tijdens het aanvraaggesprek voor de uitkering wordt ook direct de lening voor 
inrichting van de woning geregeld. Om ervoor te zorgen dat de vergunninghouders hun 
geldzaken goed op de rit krijgen, is budgetbeheer verplicht voor een periode van zes 
maanden. Dit wordt via het Budget Adviesbureau Deventer (BAD; team van de gemeente) 
geregeld. Zo kan ook in de gaten gehouden worden of de toeslagen van de Belastingdienst 
binnenkomen en de vaste lasten worden betaald. Als de vergunninghouder na zes maanden 
in staat is zijn of haar financiën zelf te beheren, stopt het budgetbeheer.   
 
In Noord-Veluwe wordt gekeken naar de mogelijkheden van het uitbetalen van de vaste 
lasten van de vergunninghouder, zoals huur, gas, water en licht en de zorgverzekering. In 
2019 wordt besloten in welke vorm dit precies zal plaatsvinden en voor welke periode.  

  
Borging  
De eerste maanden van 2019 worden gebruikt om samen te bekijken hoe het nieuwe 
inburgeringsstelsel vormgegeven kan worden en hoe de regio zich hierop kan voorbereiden. 
De wil om samen te werken is uitgesproken, maar ook het belang van subregionale 
samenwerking is nadrukkelijk benoemd. Naar verwachting is het plan met de route van 
samenwerking in april uitgewerkt.  
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Regiocoördinator  
De regiocoördinator heeft zich de afgelopen periode ingezet om de twee subregio’s en de 
lokale projecten met elkaar te verbinden, onder meer door bijeenkomsten voor 
projectleiders te organiseren en presentaties te geven aan de managers van de 
werkbedrijven en sociale diensten in de regio. Daarnaast is de regiocoördinator namens de 
regio aanwezig geweest bij een deskundigheidsbijeenkomst van het 
werkgeversdienstverleningsnetwerk. De laatste maanden van 2018 stonden in het teken van 
een informatieronde langs gemeenten over de veranderopgave inburgering.    
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